
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

на представника ГО «Реабілітаційний центр інвалідів та учасників бойових дій» 

Стукоту Сергія Анатолійовича 

 

Дата народження:  10 червня 1967 року. 

Місце народження: с.Новкиєнка Жаксинського району Целіноградської 

області Республіки Казахстан. 

Національність:  українець. 

Адреса: Мешкаю за адресою: м. Київ, бул. Шамо, буд. 14, кв. 

330. Зареєстрований за адресою: Київська обл., 

Києво-Святошинський р-н, с. Крюківщина, вул. 

Вишнева, буд. 17, кв. 45. 

Телефон:   (097) 535-98-28 

E-mail:    Stukota67@і.uа 

Місце роботи:  професор кафедри автомобільного транспорту та 

соціальної безпеки інженерно-технологічного інституту Університету «Украина». 

 

Основна освіта 

 

1984 – 1988 Самаркандське вище військове автомобільне 

командне училище – інженер з експлуатації 

автомобільної техніки, диплом з відзнакою; 

1993 – 1996 ад'юнктура Київського інституту Сухопутних військ, 

автомобільний факультет, спеціальність 20.02.17 - 

"Експлуатація і ремонт озброєння та військової 

техніки". 

 

Науковий ступінь, вчене звання, військове звання 

 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук;  

вчене звання: старший науковий співробітник,  

військове звання - полковник запасу. 

 

Трудова діяльність 

 

1984 – 2009рр Служба в лавах ЗС; 

2010 – 2012рр доцент Міжрегіонального центру професійної 

перепідготовки військовослужбовців звільнених у 

запас Національного університету «Одеська 

юридична академія» у м. Києві; 



з 2012 р професор кафедри автомобільного транспорту та 

соціальної безпеки інженерно-технологічного 

інституту Університету «Украина». 

 

Державні нагороди, почесні нагороди та відзнаки 

нагороджений медаллю "15 років Збройним Силам України", відзнакою МО 

України медаллю "За сумлінну службу І ступеню", грамотами Начальника 

Генерального штабу ЗСУ, Міністра оборони України. 

 

Володіння мовами 

 

Українська – вільно; 

Французська – спілкування на побутовому рівні. 

 

Громадська та партійна діяльність 

 

Перебував у лавах КПРС з 1988 по 1991 рр (служба у ЗС СРСР). 

Прихильник Всеукраїнського об’єднання «Свобода» з листопада 2012 року. 

Член Всеукраїнського об’єднання «Свобода» з листопада 2013 року. 

В травні 2014 року балотувався кандидатом в депутати Київміськради по 

округу № 24 від ВО «Свобода». 

З січня 2017 року по теперішній час член громадської організації 

«Реабілітаційний центр інвалідів та учасників бойових дій». 

 

Сімейний стан: розлучений; син Анатолій, 1990р.н., донька Надія 

1998р.н.. 

 

«___» травня 2017 р   _________________ Стукота С.А. 
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Інформація про результати діяльності Громадської організації 

«Реабілітаційний центр інвалідів та учасників бойових дій» 

 

 

За період своєї діяльності, Громадська організація «Реабілітаційний центр 

інвалідів та учасників бойових дій», активно проводить діяльність спрямовану на 

забезпеченню медичного і психологічного, соціального і правового захисту 

ветеранів, інвалідів, бійців антитерористичних операцій та інших учасників 

бойових дій; сприяє організації соціальних комунікацій ветеранів, інвалідів, 

бійців АТО та інших учасників бойових дій, підтримання їх морального стану,  

активно залучає ветеранів до участі в патріотичному вихованні молоді; проведено 

ряд лекцій у навчальних закладах, семінарів та круглих столів. 

Отже, основними напрямками діяльності Організації є надання всебічної 

допомоги учасникам бойових дій, їхнє залучення до соціально корисної 

діяльності, зокрема патріотичного виховання молоді.   

 

Мотиваційний лист Стукоти Сергія Анатолійовича – уповноваженого 

представника Громадської організації «Реабілітаційний центр інвалідів та 

учасників бойових дій», про цілі та наміри участі в Громадській раді при 

Дніпровській районній у місті Києві державній адміністрації 

 

Я, Стукота Сергій Анатолійович, з 2012 року займаюся активною 

громадською та правозахисною діяльністю, зокрема у Дніпровському районні, в 

якому постійно проживаю. Крім того, з 2016 року і по нинішній час являюся 

помічником-консультантом депутата Київської міської ради Буділова Михайла 

Михайловича. З 2014 року активно займаюся волонтерською діяльністю 

спрямованою на допомогу українським військовим. У зв’язку із здійсненням 

зазначеної вище діяльності, маю великий досвід спілкування із громадянами та 

взаємодії із органами державної влади та їх посадовими особами, внаслідок чого 

знаю багато проблемних питань у взаємодії органів державної влади, зокрема 

Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації з громадянами та 

інститутами громадянського суспільства.   

 Враховуючи вищевикладене, метою моєї участі в Громадській раді при 

Дніпровській районній у місті Києві державній адміністрації є передусім 

здійснення громадського контролю за діяльністю Дніпровської районної у місті 

Києві державної адміністрації, сприяння громадянам у комунікації із 

Дніпровською районною у місті Києві державною адміністрацією, сприяння 

врахуванню Дніпровською районною у місті Києві державною адміністрацією 



громадської думки під час формування та реалізації державної політики в 

районні, сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в 

управлінні державними справами, сприяння забезпеченню Дніпровською 

районною у місті Києві державною адміністрацією прозорості та відкритості своєї 

діяльності. 

 

 

 

 

 

 


